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Hälsoenkät
Sammanställning av enkätundersökningen 2021 rörande hälsa, mentalitet och funktion hos
welsh springer spaniel.

Bakgrund
Welsh springer spanielklubbens Avels- och uppfödarkommitté har styrelsens uppdrag att
revidera den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för welsh springer spaniel. En särskild
arbetsgrupp har bildats för ändamålet.
Som en del i utvärderingen av nuvarande RAS har arbetsgruppen genomfört en hälsoenkät.
Enkäten har funnits tillgänglig på klubbens hemsida och reklam för enkäten har gjorts i
relevanta sociala medier. Den kom även att spridas i motsvarande norska sociala medier. Vi
vet inte hur många av svaren som kommer från Norge. Det har i sammanhanget inte någon
större betydelse eftersom många av welsharna där är importerade från Sverige.

Svarsfrekvens mm
Svarsfrekvensen var väldigt låg, vi fick in 310 svar på enkäten.
Under de senaste tio åren har det fötts över 4000 welsh springer spaniels i Sverige. De allra
flesta har sålts inom landet och ett inte ringa antal till Norge. Antalet svar på enkäten från
ägare i Sverige och Norge är 310. Det motsvarar knappt 8 %. De flesta welshar blir mer än 10
år och en hel del svar avser även avlidna hundar. Den verkliga svarsfrekvensen blir nog 5 – 6
%. Svarsfrekvensen är för låg för att resultaten ska kunna läggas till grund för en analys. Vi
har därför fått nöja oss med att lyfta fram ett antal iakttagelser grundade på ett större antal
likartade svar. Det handlar därmed mer om observandum än om analys.
I sammanhanget bör noteras att ett antal aktiva uppfödare av welsh springer spaniel
uttryckligen sagt sig inte vilja medverka till en god svarsfrekvens eller ens själva svara på
enkäten. Detta är bekymmersamt för vårt gemensamma ansvar för aveln inom rasen.
Undersökningen fokuserar i första hand på själva hälsoläget inom rasen, varför de allmänna
frågorna har fått mindre utrymme i redovisningen. Några resultat visas här.

Generella frågor
På frågan ”Är du nöjd med ditt val av en welsh springer spaniel”
Svarade 310 Ja och 7 Nej på frågan.
De flesta svarade att welsh springer spaniel är en underbar ras, glada lättlärda hundar, den
mest perfekta hundrasen lagom storlek glad vacker.
På frågan ”Skulle du tänka dig en ny welsh springer spaniel?”
Svarade 287 Ja och 31 Nej
Angående användningsområden svarade 312 att de var fina sällskaps och familjehundar. 115
visade sin hund på hundutställningar. 108 använde sin hund för spårarbete.
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Observandum
Det absolut största flertalet anser att det är en underbar ras och fortsätter med rasen.
Användningsområdet är brett för vår fina allroundhund Fin reklam för rasen.
På grund av låg svarsfrekvens är det svårt att bedöma allmängiltigheten för resultatet. Vi vet
inte om de som svarat övervägande är rasentusiaster. Det är troligt att det finns en övervikt av
sådana ägare bland de svarande eftersom upplysningar om enkäten funnits i medier där främst
sådana ägare är aktiva. Detta observandum är giltigt även för de övriga frågorna men har
antagligen störst påverkan på svaren just här.

Allmäntillstånd
200 hundra svarade att de tyckte hundens allmäntillstånd var väldigt gott.
Observandum
Här får vi hålla i minnet att svaren avser såväl unga som väldigt ålderstigna welshar.

Hudproblem
Har din hund haft långvariga eller upprepade hudproblem/klåda”? 71svarade Ja och 246
svarade Nej.
Hur visade sig hudproblemen? 71 svarade klåda.
Har en utredning gjorts av veterinär med speciellt intresse för klåda? 40 svarade Ja och 98
svarade nej.
Har orsaken varit parasiter? Ja 9 och 97 Nej
Har hudproblemen varit hudinfektioner? Ja 23 och Nej 69
Har hudproblemen varit orsakade av allergi? Ja 42 och Nej 45
Har diagnosen fastställt genom hud test? Ja 18 och Nej 62
Observandum
Sammanfattningsvis kan man säga att det förekommer en hel del klåda hos welsh springer
spaniel.

Problem med öronen
Generellt:161 svarade Ja och 157 svarade Nej.
Hur ofta blev hunden drabbad av öronproblem?: Enstaka tillfällen var det 70 som svarade och
Mycket ofta 19, Mer än en gång 40, Mindre än en gång 35.
Observandum
Öronproblem får sägas vara allmänt förekommande i rasen. Detsamma lär i och för sig vara
fallet hos många spanielraser med sina hängande öron med mycket päls.

Problem med ögon
Har hunden haft problem med ögon? Ja svarade 58 och 260 svarade Nej.
Observandum
Förhållandevis många med ögonproblem. Här återfinns dock allt från tillfällig inflammation
till allvarliga ögonsjukdomar. Somligt får vi bättre bild av genom ögonlysningsresultat mm.

3
Särskilt observandum om allergier
Allergiska hundar med överaktivt immunförsvar och försämrad hudbarriär drabbas ofta av
åkommor som klåda och inflammationer i hud, öron och ögon. Åkommorna ovan kan vara
orsakade av allergier men det finns många andra tänkbara orsaker.

Urinvägsproblem
Har din hund haft urinvägsinfektion? 35 svarade Ja och 259 svarade Nej.
Observandum
Det är inte särskilt många och bland de drabbade torde återfinnas såväl allvarligare fall som
sådana som kan kureras med ”husmorsknep”.

Njurproblem
1 person svarade att en hund fått diagnosen Nefrit och 2 svarade Njursvikt.
Observandum
Ovanligt med problem med njurarna.

Livmoderinflammation
Frågan besvarades med Ja av 15 och med Nej av163. 14 svarade att det var efter löpperioden
och 1 svarade efter valpningen.
Observandum
Denna siffra ter sig hög.

Tumörer/cancer
31 svarade ja och nej från 283, den huvudsakliga orsaken för ja-svar var att hundarna hade
blivit drabbade av juvertumörer.
Observandum
Det är mycket ovanligt med tumörer/cancer inom rasen förutom juvertumörer.

Mag- och tarmproblem
Enkäten visade att 98 hundar hade blivit drabbade av någon typ av magåkomma, en stor del
av dem var diarré.
Observandum
De flesta hundar drabbas någon gång av problem med magen – oftast efter att ha ätit något
olämpligt. Siffran för drabbade hundar är mot den bakgrunden låg. Svaren beror nog på hur
man tolkat frågan.

Infektioner
Har din hund blivit drabbad av någon typ av infektion? 23 svarade ja och 235 svarade nej.
Observandum
Väldigt låg siffra.

Skelettproblem
I denna enkät var det ett fåtal hundar som visat besvär från någon led.
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Observandum
Trots att ca 25 % av höftledsröntgade welshar får anmärkning i varierande grad så är det
mycket ovanligt med kliniska besvär.

Epilepsi/kramper
5 svarade Ja och 298 svarade Nej. Hur ofta förkom kramperna? Mycket ofta svarade 2,
enstaka tillfällen svarade 2.
Observandum
Epilepsi anses förekomma i rasen. Epilepsi är en beteckning för symtom. Orsakerna är flera.
Epilepsisymtom verkar enligt denna enkät vara mycket ovanligt i rasen.

Övriga sjukdomar
Bland övriga sjukdomar var det ingen i denna enkät som hade uppvisat någon typ av diabetes.
1 hade uppgett att hunden var drabbad av Addison.
Lever och njursjukdomar svarade 5 Ja och 287 svarade Nej. Sköldkörtelrubbningar var det 3
som svarade Ja och 299 som svarade Nej. Angående prostataproblem var det 2 Ja och 201
Nej.
Observandum
Endast ett fåtal är drabbade av andra sjukdomar.

Annat
Angående kryptochida hanar var det 3 som uppgav att hanhunden inte hade fått ned sina
testiklar, 6 som angav att ena testikeln var nere i pungen. 135 svarade att båda var på plats.
Observandum
Det är ovanligt med kryptochida hanar inom rasen.

Dödsorsaker som inte var relaterade med sjukdom
3 var avlivade på grund av temperamentsproblem och 3 på grund av olyckshändelse.
Observandum
Det är ovanligt med andra dödsorsaker än sjukdom.

Sammanfattning
Det absolut största flertalet anser att det är en underbar ras och fortsätter med rasen.
Användningsområdet är brett för vår fina allroundhund. Fin reklam för rasen.
De flesta i denna enkät anser att hundens allmäntillstånd är gott och att hunden inte har eller
har haft några sjukdomar. Det bekräftar att welsh springer spaniel är en förhållandevis frisk
ras. Hälsoproblem återfinns främst när det gäller klåda, hud, öron och ögon samt
livmoderinflammation.
Den låga svarsfrekvensen gör att iakttagelserna grundade på denna enkät är mycket osäkra.

